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ACTA NÚMERO 3/2017, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:
Núm. 3/2017
Caràcter: ordinari
Data: 13 de juliol de 2017
Horari: de 10.05 a 11.00 h
Lloc: ERESC Escola Restauració (av. Primavera, s/n)

President:
Esteve Serrano Ortín

Hi assisteixen:
Lidia Montero Cos
Ana Muñoz Martínez [Entra punt 2]
Gemma Bellvehí Oliver [Entra punt 2]
Pedro Luis Cano Moreno
Luis Javier Fuentes Muñoz
Mireia González Sáez
Aitor Blanc Aranjuelo
Maria Duarte Aparicio
Azucena Laura Rodera Feliz [Entra punt 2]
Jordi Ventura Pujol
Manuel Onieva Rodríguez
Carlos Gracia Ibern

Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas

Altres assistents:
Ignasi Rovira Riera, gerent

S'ha excusat d'assistir-hi:
Alexandra Sevilla Oliveras [Delega vot en el Sr. Aitor Blanc]
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1 – Aprovació de l'acta número 2/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 30 de
març de 2017.
Per unanimitat dels consellers presents i representats, s’aprova l’acta 2/2017 corresponent a la
sessió ordinària del dia 30 de març de 2017.

2 - Aprovar les Bases reguladores de selecció i contractació dels Plans d’Ocupació.
Per majoria, amb 11 vots a favor i 3 abstencions dels consellers presents o representats,
s’aprova la proposta d’acord següent:
“Vist que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té com a prioritats la igualtat
d’oportunitats, la cohesió social i el desenvolupament econòmic local.
Vist que la realització de Plans d’Ocupació forma part de les mesures recollides en l’eix LA
CIUTAT DE LES PERSONES (contractació de ciutadans de Santa Coloma de Gramenet en atur
mitjançant Plans d’Ocupació), inclosos en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019.
Vist que el Pla d’Actuació de Grameimpuls, SA per a l’exercici 2017, aprovat pel Consell
d’Administració en data 23 de febrer de 2017, preveu el foment de la igualtat d’oportunitats amb
la contractació de persones amb dificultats d’inserció laboral a través de Programes
d’Experienciació i de Qualificació Professional.
Vist que l’Ajuntament de Santa Coloma ve desenvolupant Plans d’Ocupació en els darrers anys
amb resultats totalment satisfactoris per l’atenció que es dóna a la comunitat d’una manera
transversal.
Vista la moció aprovada en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet el dia 29 de maig de 2017, referent als Plans d’Ocupació.
Vista la necessitat d’aprovar unes Bases Reguladores del procediment de selecció i
contractació d’aplicació als Programes d’Experienciació i de Qualificació Professional – Plans
d’Ocupació, en les quals es recullin els requisits de participació, els col·lectius prioritaris i el
procediment per a la selecció.
Per tot això, el President de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Aprovar les Bases Reguladores del procediment de selecció i contractació d’aplicació
als Programes d’Experienciació i de Qualificació Professional – Plans d’Ocupació.”
***
Voten a favor:
Esteve Serrano Ortín
Lidia Montero Cos
Ana Muñoz Martínez
Gemma Bellvehí Oliver
Pedro Luis Cano Moreno
Luis Javier Fuentes Muñoz

Mireia González Sáez
Azucena Laura Rodera Feliz
Jordi Ventura Pujol
Manuel Onieva Rodríguez
Carlos Gracia Ibern
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S’abstenen:
Aitor Blanc Aranjuelo
Maria Duarte Aparicio
Alexandra Sevilla Oliveras [Delegació vot]

* Introdueix la proposta el Sr. Serrano. Posa èmfasi en què en les contractacions s’aplicarà la
moció aprovada al Ple de l’ajuntament sobre retribucions mínimes en les contractacions. .
El gerent, Sr. Rovira, explica els altres criteris aplicats en l’elaboració de les bases.

3 – Aprovar l’increment salarial pels treballadors/es de Grameimpuls SA, per l’any 2017.
Per majoria, amb 12 vots a favor i 2 abstencions dels consellers presents o representats,
s’aprova la proposta d’acord següent:
“Vist l’article 18.Dos del Capítol I del Títol III de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos
Generals del Estat per a l’any 2017, pel qual les retribucions del personal al servei del sector
públic durant l’any 2017 poden experimentar un increment global fins a l’1 per cent respecte a
les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la
comparativa, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.
Vist l’acord signat en Taula de Negociació entre els representants de Grameimpuls, SA i els
representants del Comitè d’Empresa, amb data 21 de juny de 2017, pel qual s’acorda aplicar
l’increment salarial de l’1 per cent a partir de l’1 de gener de 2017, i establir la retribució salarial
de Plans d’Ocupació, condicionant aquests acords a l’aprovació dels mateixos per part del
Consell d’Administració de Grameimpuls, SA.
Vista la moció aprovada en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet el dia 29 de maig de 2017, referent a l’increment salarial de l’1% en relació a
l’aplicació de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupost Generals de l’Estat per a l’any 2017, i
a la retribució salarial de les contractacions dels Plans d’Ocupació.
Per tot això, el President de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Primer - Aprovar l’increment salarial de l’1 per cent als treballadors/es de Grameimpuls, SA en
compliment de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2017.
Segon - Aprovar la retribució salarial de les persones que es contractaran en situació d’atur
per participar als diferents programes de Plans d’Ocupació, en les quantitats i categories
establertes en l’acord de data 21 de juny de 2017, signat entre Grameimpuls, SA i el Comitè
d’Empresa.”
***
Voten a favor:
Esteve Serrano Ortín
Lidia Montero Cos
Ana Muñoz Martínez
Gemma Bellvehí Oliver
Pedro Luis Cano Moreno
Luis Javier Fuentes Muñoz

Mireia González Sáez
Aitor Blanc Aranjuelo
Maria Duarte Aparicio
Alexandra Sevilla Oliveras [Delegació vot]
Azucena Laura Rodera Feliz
Carlos Gracia Ibern
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S’abstenen:
Jordi Ventura Pujol
Manuel Onieva Rodríguez
* Els senyors Onieva i Pujol indiquen que s’abstenen degut a què les retribucions a aplicar no
garanteixen la capacitat retributiva necessària i perquè tampoc haurien de servir per a realitzar
funcions estructurals ja que, en aquests casos, caldria seleccionar treballadors fixos.
El Sr. Blanc, tot i votar favorablement, comparteix els dubtes dels senyors Onieva i Pujol..
Manté que s’haurien de regular les qüestions plantejades.
Defensa el Sr Fornés que els contractes haurien de tenir una dedicació del cent per cent.
La Sra. Rodera dubte de què sigui factible una dedicació del cent per cent.
El Sr. Serrano entén la posició dels sindicats però apunta que cal complir amb la llei. Pel que fa
a la dedicació del cent per cent, recorda que el problema rau en que les normes reguladores
del SOC estableixen un 75% de temps de treball i un 25% de formació.

4 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte de subministrament dels
sistemes d’extracció de les campanes de l’Escola de Restauració Santa Coloma.
El Consell resta assabentat de la proposta d’acord següent:
“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessitava contractar el subministrament i instal·lació d’un
sistema d’extracció de les campanes per a l’Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC).
Vist que a les instruccions internes de contractació de l’empresa municipal Grameimpuls, SA,
aprovades per acord del Consell d’Administració de data 19 de novembre de 2010 i
modificades pel Consell D’Administració de data 20 de febrer de 2015, s’indica que, per
aquelles contractacions de quantia inferior a 50.000 € (IVA exclòs) el procediment adequat a
tramitar és el simplificat.
Vist que en les mateixes instruccions de contractació es preveu que en cas de tractar-se d’un
subministrament de material d’import previsiblement superior a 18.000 € (IVA exclòs), és
necessari sol·licitar tres ofertes a diferents empreses del sector.
Vist que en data 27 de març de 2017, Grameimpuls, SA, va sol·licitar pressupostos per
participar en l’esmentat procediment de contractació a les següents empreses: OMS Y VIÑAS,
SL ; RELABB SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SL ; FREDGRUP, SCP.
Vist que les empreses van fer arribar a Grameimpuls, SA llurs pressupostos per subministrar el
material objecte d’aquest procediment:
- OMS Y VIÑAS, SL = 28.073,82 € (IVA exclòs)
- RELABB SOLUCIONES Y SUMINISTROS, SL = 32.472, 57 € (IVA exclòs)
- FREDGRUP, SCP = 33.498,00 € (IVA exclòs)
Vist que en data 28 de març de 2017, el Gerent i la Consellera Delegada de Grameimpuls, SA
van emetre informe d’avaluació dels pressupostos per a la contractació del subministrament del
sistema d’extracció de les campanes per a l’ERESC, en el qual es proposava adjudicatària a
l’empresa OMS Y VIÑAS, S.L., per un import de VINT-I-VUIT MIL SETANTA-TRES EUROS AMB
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VUITANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO (28.073,82 €), IVA exclòs, i un termini d’execució de TRES

setmanes des de la signatura del contracte, per haver sigut l’oferta econòmica més avantatjosa;
I vist que en data 30 de març de 2017, Grameimpuls, SA i l’empresa OMS Y VIÑAS, S.L. han
formalitzat el contracte de subministrament i instal·lació del sistema d’extracció de les
campanes de l’Escola de Restauració Santa Coloma.
Per tot això, el President de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte de subministrament dels
sistemes d’extracció de les campanes de l’Escola de Restauració Santa Coloma a l’empresa
OMS Y VIÑAS, S.L.

* Presenta el punt el gerent.
Pregunta la Sra. Rodera per què no es van contemplar els sistemes d’extracció al projecte
original. Respon el Sr. Rovira que es pretenia aprofitar les campanes de l’anterior ubicació, el
que, finalment no ha estat possible. I que el local antic s’utilitzarà també per a fer cursos.
Afegeix que la pròrroga de l’acord marc amb el SOC fa convenient el manteniment de les dues
seus per a la formació.
Assenyala el Sr. Serrano que la competitivitat de Grameimpuls, S.A. en les licitacions permet
aquesta solució però que, tanmateix, la seu actual funcionarà amb caràcter provisional.
El Sr. Ventura mostra estranyesa pel manteniment de dues seus. El Sr. Rovira reitera que tot
depèn de què sigui necessària l’actual per a programes formatius concrets.

5 - Donar compte de l’adjudicació del contracte de serveis d’experts docents relatius a
les accions de formació ocupacional en àrees prioritàries.
El Consell resta assabentat de la proposta d’acord següent:
“Vist que Grameimpuls, SA necessitava contractar els serveis d’experts docents relatius a les
accions de formació en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades (FOAP 2016);
Vist que Grameimpuls, SA va complir amb les exigències de publicitat de l’article 191.c) del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), mitjançant publicació de l’anunci de licitació en el perfil
del contractant en la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en data
25 d’abril de 2017, donant un termini fins el 10 de maig de 2017 perquè les licitadores
poguessin presentar les seves ofertes;
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les següents
licitadores:
- LOT 1, SUBLOT 1: “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
socials (II)”
Sra. EVELYN POZO SEGURA
- LOT 1, SUBLOT 2: “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
socials (II)”
Sra. AUREA MARIA JIMENEZ PIERRA
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- LOT 2, SUBLOT 1: “Organització i gestió de magatzems (II)”
Sr. ENRIQUE CABANÉ VALLS
- LOT 2, SUBLOT 2: “Organització i gestió de magatzems (II)”
Sr. JORDI SERVAT FORGA
- LOT 3: “Operacions de lampisteria i calefacció climatització domèstica”
Sr. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ CARMONA
- LOT 4: “Operacions auxiliars de serveis administratius generals”
Sra. MARIA DEL MAR NÚÑEZ FOLCH
- LOT 5: “Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes
locals de dades”
Sr. SANTIAGO SALAZAR ARROYO
- LOT 6: “Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques”
Sr. FERRAN VISA ESCOFET
- LOT 7: “Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials (III)”
Sra. ANA ELISABETH ESTEBAN JOVÉ
Vist que en data 24 de maig de 2017, la Mesa de contractació va estendre acta en la que es
procedia a la suma total de les puntuacions, tot proposant a les persones presentades en cada
lot, adjudicatàries per haver presentat l’oferta econòmica més avantatjosa;
Vist que la Sra. EVELYN POZO SEGURA, proposada com adjudicatària del contracte del LOT 1
SUBLOT 1, va presentar en data 1 de juny de 2017, carta a Grameimpuls, SA on comunicava
la seva renúncia a aquesta contractació per la impossibilitat sobrevinguda de poder realitzar la
formació.
Vist que el Gerent i la Consellera Delegada de Grameimpuls, SA, actuant com a òrgan de
contractació de la societat, han acordat adjudicar el contracte dels serveis d’experts docents
relatius a les accions de formació en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones
treballadores desocupades (FOAP 2016), a les persones següents:
- LOT 1, SUBLOT 2: AUREA MARIA JIMENEZ PIERRA, per un import de TRENTA-UN EUROS
L’HORA (31 €/h.) (130 hores), IVA exclòs.
- LOT 2, SUBLOT 1: ENRIQUE CABANÉ VALLS, per un import de TRENTA-CINC EUROS L’HORA
(35 €/h.) (30 hores), IVA exclòs.
- LOT 2, SUBLOT 2: JORDI SERVAT FORGA, per un import de TRENTA-CINC EUROS L’HORA (35
€/h.) (170 hores), IVA exclòs.
- LOT 3: JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ CARMONA, per un import de TRENTA-TRES EUROS L’HORA
(33 €/h.) (320 hores), IVA exclòs.
- LOT 4: MARIA DEL MAR NÚÑEZ FOLCH, per un import de TRENTA-UN EUROS L’HORA (31 €/h.)
(390 hores), IVA exclòs.
- LOT 5: SANTIAGO SALAZAR ARROYO, per un import de TRENTA-QUATRE EUROS L’HORA (34
€/h.) (340 hores), IVA exclòs.
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- LOT 6: FERRAN VISA ESCOFET, per un import de TRENTA-CINC EUROS L’HORA (35 €/h.) (140
hores), IVA exclòs.
- LOT 7: ANA ELISABETH ESTEBAN JOVÉ, per un import de TRENTA-UN EUROS L’HORA (31 €/h.)
(130 hores), IVA exclòs.
Per tot això, el President de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’adjudicació del contracte de serveis d’experts docents relatius a les
accions de formació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP
2016).”

* El Sr. Blanc reclama la participació com a observadors del consellers de l’oposició en les
meses de contractació.
El Sr. Esteve es compromet a convocar-los a les meses, tal com ja s’ha fet en algun cas.

6 - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de lluita contra la morositat
del primer trimestre de l’exercici 2017 pel que fa a les operacions comercials.
El Consell resta assabentat de la proposta d’acord següent:
“Vista la llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials;
Vista la disposició addicional tercera, de la llei 15/2010 de 5 de juliol, per la qual l’empresa
municipal Grameimpuls, SA ha publicat de forma expressa les informacions sobre períodes de
pagament als seus proveïdors en la memòria dels seus comptes anuals;
Vist l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual els Tresorers o, en el seu defecte,
Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en aquesta Llei, en referència al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament el número i la quantia global de
les obligacions pendents en les que s’incompleixin els terminis;
Vist que Grameimpuls, SA, mitjançant Ofici ha lliurat a la Tresorera de l’Ajuntament la
informació corresponent als terminis de pagament de les obligacions, corresponents al quart
trimestre de l’exercici 2016;
Vist que els terminis de pagament indicats en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per als poders
adjudicadors de Sector Públic corresponen a 30 dies a partir del 2013;
I vist que els informes derivats de la Llei de lluita contra la morositat presentats per
Grameimpuls, SA recullen les dades referents als:
-

períodes mitjans de pagament (PMP)
períodes mitjans pendents de pagament (PMPP)
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Per tot això, el President de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de lluita contra la morositat
del 1r trimestre de 2017, pel que fa a les operacions comercials portades a terme per l’empresa
Grameimpuls, SA.
* Presenta el punt el gerent.

7 - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del 1r trimestre del 2017.
El Consell resta assabentat de la proposta d’acord següent:
“Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera;
Vist que l’esmentada ordre estableix l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos
de les Entitats Locals, així com del seu seguiment;
Vist que l’objectiu de la llei és garantir la sostenibilitat pressupostària de totes les
Administracions Públiques;
Vistes les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) que tenen per objecte disposar
d’informació comparable, actual i fiable sobre l’estructura i l’evolució de la situació econòmica
dels Estats de la Unió Europea;
Vist el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel
pagament als proveïdors de les entitats locals, en relació amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les
Corporacions Locals hauran de remetre trimestralment, un informe de seguiment del Pla d’Ajust
aprovat pel Ple de l’Ajuntament i valorat favorablement per l’òrgan competent del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques;
Vistes les obligacions de subministrament d’informació en l’àmbit de les Corporacions Locals a
les que està sotmesa l’empresa municipal, establertes a l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012,
que estableixen que amb caràcter trimestral s’haurà de comunicar l’execució pressupostària;
Vist que Grameimpuls, SA ha tramès els formularis referents al Balanç, el Compte de Pèrdues i
Guanys, la informació addicional al Compte de Pèrdues i Guanys, la informació addicional
sobre transferències i subvencions rebudes, la situació d’execució d’efectius, la informació
addicional de les Provisions a llarg i a curt termini, la informació addicional sobre les Inversions
en actius no financers recollits en el Balanç, el Calendari i pressupost de Tresoreria 2017 i per
últim l’actualització de la Capacitat / Necessitat de finançament seguint la normes del Sistema
Europeu de Comptes i el Detall de les despeses finançades amb fons de la U.E.;
I vist que l’empresa municipal ha lliurat a la Intervenció del nostre Ajuntament la informació
corresponent a l’execució pressupostària del primer trimestre del 2017;
Per tot això, el President de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del primer trimestre de
2017.”
* Presenta el punt el gerent.
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Precs i Preguntes
Pregunta el Sr. Blanc que, quan estigui disponible el nou pavelló B dels terrenys de l’hospital de
l’Esperit Sant, què es farà amb els locals desocupats.
Respon el Sr. Serrano que està en estudi però que la idea és que tinguin una funció social i que
l’ús sigui immediat.
Demana el Sr. Blanc, en matèria d’economia social i solidària, quines accions estan en marxa o
previstes.
Contesta el Sr. Serrano que, entre altres accions, s’està desenvolupant un programa de
foment del cooperativisme; que es realitzen activitats diverses com ara la mostra de
cooperativisme a la festa major; que al setembre es confia en poder disposar d’un esborrany de
guia de clàusules socials ; que es pretén que la CIBA esdevingui un centre de referència
metropolità en matèria d’economia social i solidària.
El Sr. Aitor Blanc aprofita el punt per acomiadar-se del consell ja que cessa com a regidor en el
marc de renovació previst pel programa del seu grup, SOM Gramenet.
El Sr. Serrano l’agraeix l’activitat desplegada com a conseller de la societat.

La Presidència, aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta. EN DONO FE.

El president

El secretari,

Esteve Serrano Ortín

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas
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